
ΠΡΟΚΛΖΖ 29/23 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΣΖΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔΧ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΚΑΔΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔ CPV:331220000-1, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι. «Γ. 

ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 36.518,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% (29.450,00€ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ) ΚΑΔ: 1311 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ  θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη  

(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

(3) Σν κε  αξηζ. πξση.2787/20.02.2023. Αίηεκα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ θιηληθήο  ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(4) Σελ αξηζ. 4/23.02.2023 Θ.9 (ΑΓΑ: 9ΞΦ846906Χ-Β7Ζ, ΑΓΑΜ: 23REQ012208800) Απόθαζε ηνπ Γ  ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Έγθξηζεο ηεο Πξνκήζεηαο ΚΑΔΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔ CPV:331220000-1, ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 

36.518,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% (29.450,00€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ) ΚΑΔ: 1311, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΖ θιηληθήο  ηνπ Γ.Ν.Η. «Γ. Υαηδεθώζηα», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 36.518,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% (29.450,00€ άνεσ ΦΠΑ) κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

(5) Σελ αξηζ. πξση. 529/28.02.2023 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α 566 θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών 

Γεζκεύζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 23REQ012208819, ΑΓΑ: ΦΕΟ846906Χ-Ν2Τ) 

 

 

 

 

 

 

   ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
                                Ισάλληλα,01.03.2023 

       Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ ΙΟ  Τ Γ Δ ΙΑ   

     6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

       « Γ .  Υ Α Σ Ε Ζ Κ Χ  Σ Α »  

 

       Αξηζ. Πξση.: 3170 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΧΦΟΡΟ ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 
Σ.Κ.: 454 45 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΝΣΔΣΗΚΑ ΒΗΚΣΧΡΗΑ  
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 26513 66625 
FAX: 26510 29470 
e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟ: ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

  
ΚΟΙΝ: 
1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 

mailto:e-maill.papazisi@gni-hatzikosta.gr
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ας προζθαιεί λα θαηαζέζεηε προζθορά 

γηα ηελ Προκήζεηα ΚΑΔΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΔ CPV:331220000-1, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΖ ΚΛΙΝΙΚΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ 36.518,00€ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24% (29.450,00€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ) ΚΑΔ: 1311, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΖ 

θιηληθήο  ηνπ Γ.Ν.Η. «Γ. Υαηδεθώζηα», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 36.518,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (29.450,00€ 

άνεσ ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι παξαθάησ, κέρξη ηελ Σρίηε  07.03.2023 

θαη ώρα 11.00 π.κ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζχκθσλα κε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε κέρξη 

ηελ Σρίηε  07.03.2023 θαη ώρα 11.00 π.κ. 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή). 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην 

φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 

πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Α/Α 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

 ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ Π.Σ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1. 

BSS ζε ζπζθεπαζία 

ησλ 500ml. 500 43.3.1.5(3,0)€ 1500,00 1500,00X24%=1860,00 

 

 

2. 

 

Καζέηεο θαθνζξπςίαο 

 450 45.2.2(55,0)€ 24.750,00 24750,00X24%=30.690,00 

3. 

Δμάξηεκα γηα 

πξόζζηα 

παινεηδεθηνκή 20 

160,00€ 

ΔΕΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΕΙ 

Ε Π.Σ 3.200,00 3.200,00X24%=3.968,00 

  

Ο ανάδοτος προμηθεσηής  ποσ θα μειοδοηήζει ζηην ζσνολική ηιμή ηφν  α.α (1+2+3)  θα διαθέζει ζηο 

Νοζοκομείο για όζο διαρκεί η ζύμβαζη  ένα  (1) μητάνημα θακοθρσυίας για ηην διενέργεια ηφν 

επεμβάζεφν  καηαρράκηοσ ηοσ Νοζοκομείοσ. 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

 

29.450,00  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  36.518,00 
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Μέζα ζην θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία  θαηά 

πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζε δχν αληίηππα, έλα 

πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, κε  ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη σο εμήο: 

«ΠΡΟ:  Γεληθφ Ννζνθνκείν Ισαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ηελ αξηζκ 29/23  ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

γηα ηελ  «ΚΑΔΣΧΝ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ» 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: «07/03/2023  θαη ώρα 11.00  π.κ» 

 

1.ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3.ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α. Φάθειος Γηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλες πρηλ ηελ 

σποβοιή ηοσς). 

β.Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ θαζψο 

θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξφλν έθδνζεο έως 30 εργάζηκες εκέρες πρηλ ηελ σποβοιή ηοσς. 

γ.Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ 

ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο σποβοιής ηες. 

δ.Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ηζτύ ηολ τρόλο σποβοιής 

ηες. 

ε. Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε 

αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, κε εκεξνκελία εθηχπσζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο. 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986ςεθηαθψο ππνγεγξακκέλε, φπνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζα δειψλεη φηη:  

i) απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ii) ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη 

αιεζή θαη αθξηβή, iii) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή αθχξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο. 

 

Β. Φάθειος ηετληθής προζθοράς 

ηελ  ηερληθή πξνζθνξά ηνπνζεηνχληαη : 

α) φια ηα  ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά (αλ έρεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) θαη επίζεκα ηερληθά 

θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

β) Πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO 9001:2015 θαη ISO 13485 απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο ζε ηζρχ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ - Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα ηελ Οξζή Πξαθηηθή Γηαλνκήο 

Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (αξηζ. ΓΤ8δ/1348/04 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.04) Τπνπξγηθή απφθαζε  

δ) Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα δειψλεηαη  ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. πγθεθξηκέλα, 
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(i) εθφζνλ ν πξνζθέξσλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 

ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

(ii) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν 

πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε 

δήισζή ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ 

νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη 

ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 Γ. Φάθειος οηθολοκηθής προζθοράς 

(α) Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηελ ηηκή ηηο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη 

μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηφ, είηε σο απφιπηε ηηκή. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε.ε πεξηπηψζεηο εηδψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ, νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλψηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ. Τπνρξεσηηθά ζε 

θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ θαη ν α/α ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο ή φρη. 

(β) Αλ ην πιηθφ δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ, νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία: 

1. Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

2. CPV 

3. GMDN 

4. Καη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ην 

κεηξψν ηνπ ΔΚΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Κσδηθφο ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΝ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη εθαηφλ νγδφληα 

(180)εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε 

εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη.  

1. ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή) - αλά είδος θαη γηα όιε ηελ 

δεηούκελε ποζόηεηα ηοσ είδοσς- εθφζνλ πιεξνχληα η  νη ειάρηζηεο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

χκθσλα κε ην αξ.42 ηνπ Ν.4782/2021 (πκπιήξσζε απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ), ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ππνβιεζείζεο πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο ή φηαλ 

ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο θαινχληαη λα 

ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο/ ηελ ηεθκεξίσζε, 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. 

1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθάΗ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 
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α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/16 (Α΄59) θαη ζηνλ Ν.4413/2016 (Α' 

148), αμίαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πξν ΦΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.). Η θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή 

ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

β) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 

20%. 

γ) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β΄/24-3-’09): 2,00%. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΖ   

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 

7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνχληαη.  

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 Ο ΓΙΟΙΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι.  

      «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ» 

 

 

 ΠΤΡΙΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ Χ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

1. Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα θαθνζξπςίαο λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα θαθνζξπςία, 

πξόζζηα παινεηδεθηνκή θαη δηαζεξκία θαη λα     ιεηηνπξγεί κε αληιία Venturi ε πεξηζηαιηηθή. 

2. Σν κεράλεκα λα ζπλνδεύεηαη από δπν ζηπιενύο πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνύ ζηπιενύ 

θαθνζξπςίαο ζε ζπρλόηεηα ππεξήρσλ από 28KHZ εσο 43KHZ. Με δπλαηόηεηα θαθνζξπςίαο από πνιύ κηθξέο 

ηνκέο έσο θαη 2,75 ρηιηνζηά. 

Σν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη θαη από  ζηπιενύο παινεηδεθηνκήο 

3. Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη ηερλνινγία έηζη ώζηε ν ρεηξνπξγόο λα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ επηζπκεηή πίεζε νξνύ , 

ε νπνία λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 

4. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο πλεπκαηηθνύ παινεηδεθηόκνπ 20G ε 23G ηύπνπ «γθηινηίλαο» πςειήο 

απόδνζεο, κε δπλαηόηεηα ηνπιάρηζηνλ 800-2000  θνπώλ ην ιεπηό κε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο. 

5. Να δηαζέηεη απεξηόξηζην αξηζκό από κλήκεο γηα ηνπο γηαηξνύο. 

6. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γξακκηθνύ έιεγρνπ ηεο αλαξξόθεζεο (vacuum),ή ηνπ ξπζκνύ αλαξξόθεζεο 

(aspiration flow rate) θαη ησλ ππεξήρσλ. 

7. Ο θάζε ρεηξνπξγόο λα κπνξεί λα έρεη απνζεθεπκέλεο κλήκεο δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ θαηαξξάθηε. 

8. Να δηαζέηεη δηπνιηθή δηαζεξκία. 

9. Να έρεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνθίλεην άμνλα νξνύ. 

10. Να έρεη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ επηπξόζζεηεο αλαξξνήο (reflux). Με δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο 

αληίζεηεο ξνήο ζην ζσιελίζθν ηεο αλαξξόθεζεο (rreflux). 

11. Να δηαζέηεη επίπεδε έγρξσκε νζόλε αθήο κε πςειήο ηερλνινγίαο απεηθόληζε γξαθηθώλ, θαζώο θαη 

θσλεηηθή επηβεβαίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ. 

12. Να ζπλνδεύεηαη από αζύξκαην ηειερεηξηζηήξην πνιιώλ ιεηηνπξγηώλ. 

13. Να ζπλνδεύεηαη από αζύξκαην πνδνδηαθόπηε, πξνγξακκαηηδόκελν κε ηνπιάρηζηνλ 4 

πξνγξακκαηηδόκελνπο δηαθόπηεο. 

 




